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Austria 
Austria posiada wartość wskaźnika RCCI zbliżoną do 0 i w związku z tym zajmuje miejsce 13. w 

rankingu RCCCI - w środku stawki 28 Państw. Tylko subindeks innowacyjności w Austrii 

przyjmuje wartości ujemne. Austria notuje bardzo dobre wyniki w niektórych regionach w 

zakresie filarów dotyczących Infrastruktury, Rynku Pracy, Rolnictwa, Zdrowia. Dobrym 

wynikiem charakteryzuje się także Rolnictwo. Słabe wyniki w Austrii notują wybrane regiony 

w zakresie niskoemisyjnego transportu (Wien, Vorarlberg) oraz energetyki (Tirol, Slazburg, 

Vorarlberg).  

Podobny – czyli średni – wynik notuje Austria także w rankingu CCPI, w którym w 2023 roku 

zajęła 23. miejsce. Austria ma dobre notowania, jeśli chodzi o politykę i wdrażanie w zakresie 

odnawialnych źródeł energii. Ambicje kraju w zakresie polityki i wdrażania redukcji emisji 

wydają się małe w stosunku do potencjału i możliwości.  

W związku z otrzymanymi wynikami rekomenduje się następujące działania mające na celu 

poprawienie konkurencyjności klimatycznej Austrii: 

1. Dalsze przyspieszenie redukcji emisji gazów cieplarnianych, do czego przede wszystkim 

predystynuje kraj wysoki poziom inwestycji w odnawialne źródła energii. Komisja 

Europejska ocenia, że Austria może w 2030 roku osiągnąć 46% OZE w sieci 

elektroenergetycznej i 36% redukcji gazów cieplarnianych w stosunku do 2005 roku.  

2. Przyspieszenie inwestycji w niskoemisyjny transport – głównie poprawę jakości floty 

pojazdów, ponieważ wydaje się on być zaniedbanym elementem transformacji 

energetycznej w tym kraju. Bezpieczne poziomy zanieczyszczeń powietrza z 

transportu, w tym tlenków azotu, w wielu miejscach są wciąż przekraczane.  

3. Zwiększenie spójności w zakresie ochrony przyrody. Zasady ochrony przyrody różnią 

się regionalnie w sposób, który powoduje uszczerbek na jakości ochrony wielu cennych 

zasobów przyrodniczych kraju.  

4. Zwiększenie spójności w zakresie realizacji polityki klimatycznej, która wciąż jest 

fragmentaryczna i różna w zależności od regionu. Potrzebna jest poprawa w zakresie 

prędkości i jednolitości wydawania pozwoleń np. na inwestycje OZE lub w sieci 

energetyczne.  

5. Przyspieszenie działań w zakresie poprawy jakości wód płynących. Jakość wód 

płynących nie poprawia się ze względu na wysoki poziom regulacji cieków, w tym 

związanej z wykorzystaniem energii wodnej i dążeniem do rozbudowy jej potencjału.  



6. Austria powinna poprawić znaczne swoje osiągnięcia w zakresie innowacji. Szczególnie 

niekorzystny w kraju jest schemat wspierania finansowego działań naukowych i 

innowacyjnych.  

 

Belgia 
Belgia jest krajem o wartości wskaźnika RCCI zbliżonym do 0 i w związku z tym zajmuje miejsce 

10. w rankingu RCCCI na 28 analizowanych państw. Subindeks sektorowy dla tego kraju 

przyjmuje wartość ujemną, ale bardzo wysoki dodatni subindeks ma ten kraj dla 

innowacyjności (drugi najwyższy wśród wszystkich krajów). Belgia notuje bardzo dobre wyniki 

w zakresie filarów dotyczących Koncentracji podmiotów gospodarczych, Jakość wód, Jakość 

powietrza, Przemysł, Postrzegana jakość życia i Zdrowie. Słabe wyniki w Belgii dotyczą 

Stabilności makroekonomicznej, Bioróżnorodności, Efektywności rynku pracy  i dotyczą tylko 

niektórych regionów, w szczególności Luxembourg.  Bardzo słabe wyniki dla większości kraju 

obserwuje się w filarze Budownictwo.  

Podobny – czyli średni – wynik notuje Belgia także w rankingu CCPI, w którym w 2023 roku 

zajęła 39. miejsce. Polityka klimatyczna Belgii jest dobrze oceniana w zakresie inwestowania 

odnawialne źródła energii, choć wciąż ich udział w sieci energetycznej nie jest wystarczający. 

Belgia nie wykorzystuje już węgla na cele energetyczne.  

W związku z otrzymanymi wynikami rekomenduje się następujące działania mające na celu 

poprawienie konkurencyjności klimatycznej Belgii: 

1. Dalsze przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii, głównie energetykę 

wiatrową oraz słoneczną.    

2. Zwiększenie, znaczne, efektywności energetycznej budynków. Belgia jest w krajem o 

jednym z najstarszych zasobów mieszkaniowych w Europie, w dużej mierze 

ogrzewanym za pomocą gazu ziemnego.  

3. Zwiększenie spójności i współpracy pomiędzy regionami, zwłaszcza w zakresie 

budowania wspólnych inwestycji w moce OZE oraz sieci energetyczne, a także 

wdrażania jednolitych wymagań prawnych dla inwestycji w energetykę.  

4. Wprowadzenie polityki związanej z wspieraniem osób objętych problemem ubóstwa 

energetycznego, która jest w kraju szczególnie ważna ze względu na niską jakość 

budownictwa.  



5. Belgia tracie wiele cennych terenów przyrodniczych ze względu na brak efektywnej 

kontroli rozprzestrzeniania się zabudowy. Istnieje potrzeba zwiększenia zakresu 

ochrony terenów cennych przyrodniczo, w tym powierzchni objętych ochroną 

obszarową.   

6. W szczególności obszary miejskie w Belgii potrzebują aktywniejszej polityki na rzecz 

ograniczania zanieczyszczeń powietrza z transportu.  

7. Mimo iż Belgia otrzymała wysokie wartości w filarze jakość wód, dotyczy to jedynie 

wybranych regionów. Szczególnie w regionach rolniczych: Walonii i Flandrii, jakość 

wód wymaga znacznej poprawy, w szczególności ograniczenia dopływu zanieczyszczeń 

w rolnictwa.  

 

Bułgaria 
W Bułgarii obliczony wskaźnik RCCCI wyniósł -0,640, co dało temu krajowi ostatnie miejsce na 

28 analizowanych. Bliskie zera są dla tego kraju praktycznie wszystkie wskaźniki subindeksów, 

za wyjątkiem wskaźnika sektorowego, który jest wyraźnie ujemny. Bułgarskie regiony notują 

bardzo dobre wyniki tylko w zakresie filaru dotyczącego Bioróżnorodności. Poza tym większość 

regionów kraju ma skrajnie niskie wyniki w zakresie następujących filarów indeksów: 

Instytucje, Edukacja, Instytucje związane ze zmianą klimatu, Jakość powietrza, Innowacje, 

Efektywność zasobowa, Przemysł, Rozwój społeczny, Postawy proekologiczne, Zdrowie, Siła 

NGO. To zdecydowanie największa liczba filarów z negatywnymi wynikami wśród wszystkich 

krajów. Aż 4 regiony z tego kraju mają najniższe wskaźniki wyników RCCCI wśród wszystkich 

regionów.  

Bułgaria w rankingu CCPI zajmuje 36 miejsce w roku 2023. Bułgaria została doceniona za 

ujawnienie planu odejścia od węgla, choć wyznaczono w nim odległą datę – 2038 rok. 

Jednocześnie w Bułgarii trwa intensywny rozwój odnawialnych źródeł energii. Generalnie 

jednak polityka kraju uznawana jest za mało ambitną. 

W związku z otrzymanymi wynikami rekomenduje się następujące działania mające na celu 

poprawienie konkurencyjności klimatycznej Bułgarii: 

1. Zwiększenie poziomu ambicji związane z inwestycjami w OZE do co najmniej 27% w 

roku 2030 oraz zwiększenie ambicji w zakresie oszczędzania energii.  

2. Zwiększenie wysiłków na rzecz ograniczania zanieczyszczenia powietrza zarówno z 

sektora komunalno-bytowego oraz transportu, a także przemysłu, w tym sektora 



energetycznego. Potrzebna jest szybka wymiana floty pojazdów na emitującą mniej 

spalin lub poprawa jakości transportu publicznego. Potrzebna jest także daleko idąca 

inwestycja w wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków 

mieszkaniowych. W zakresie jakości powietrza potrzebne są także sprawniejsze 

instytucje nadzorujące i monitorujące jakość powietrza oraz egzekwujące ustalenia 

prawne w zakresie tej jakości.  

3. Bułgaria opóźnia się we wdrażaniu działań na rzecz jakości wód. Potrzebne jest znaczne 

przyspieszenie inwestycji w zakresie oczyszczalni ścieków, aby poprawić jakość wód 

płynących.  

4. W Bułgarii potrzebne jest wzmocnienie administracji w zakresie ochrony przyrody oraz 

prawa z tym związanego. Ochrona obszarowa nie jest wystarczająco silna, aby uchronić 

poszczególne obszary przed zagrożeniami płynącymi ze strony inwestycji, rolnictwa czy 

kłusownictwa. Potrzebna jest poprawa prawa i jakości jego egzekwowania w związku 

z ochroną przyrody.  

 

Chorwacja 
Dla Chorwacji obliczony wskaźnik RCCCI wyniósł -0,385, co dało temu krajowi 23 miejsce na 

28 analizowanych. Niższe od zera są dla tego kraju wskaźniki subindeksów sektorowego oraz 

innowacji a pozostałe wartości subindeksów są bliskie 0. Chorwackie regiony notują bardzo 

dobre wyniki w zakresie filarów dotyczących Rolnictwa i Turystyki. Poza tym kraj oraz jego 

regiony nie planują się na skrajnie dobrych lub skrajnie złych pozycjach rankingu RCCCI.    

Podobny – czyli średni – wynik notuje Bułgaria także w rankingu CCPI, w którym w 2023 roku 

zajęła 30. miejsce. Chorwacka polityka została dobrze oceniona tylko w zakresie inwestycji w 

odnawialne źródła energii.  

W związku z otrzymanymi wynikami rekomenduje się następujące działania mające na celu 

poprawienie konkurencyjności klimatycznej Chorwacji: 

5. Dalsze przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii, głównie energetykę 

wiatrową oraz słoneczną. Wskazane jest wskazanie dla krajów granicznej daty odejścia 

od użytkowania paliw kopalnych.   

6. Poprawa stanu zarządzania i zagospodarowania odpadów. Wdrożone progresywne 

rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami wymagają aktywnego wdrożenia.  



7. Chorwacja powinna zaproponować większe powierzchnie obszarów chronionej 

przyrody na swoim terytorium.  

8. Chorwacja powinna zagwarantować swoim obywatelom dobrą jakość wody do picia 

oraz skuteczne oczyszczanie ścieków.   

 

 

Cypr 
Dla Cypru obliczony wskaźnik RCCCI wyniósł -0,054, co dało temu krajowi 9 miejsce na 28 

analizowanych. Na Cyprze dodatnią wartość ma jedynie subindeks przyrodniczy, natomiast 

znacznie ujemną wartość przyjmuje subindeks efektywności. Cypr notuje bardzo dobre 

wartości dla filarów dotyczących Bioróżnorodności, Jakości powietrza. Cypr notuje niskie 

wartości filarów dla Efektywności zasobowej, Infrastruktury.      

Cypr w rankingu CCPI w 2023 roku zajął 35. miejsce. Cypr jest niestety zainteresowany dalszą 

eksploracją i wydobyciem paliw kopalnych spod dna Morza Śródziemnego.   

W związku z otrzymanymi wynikami rekomenduje się następujące działania mające na celu 

poprawienie konkurencyjności klimatycznej Cypru: 

1. Dalsze przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii, głównie energetykę 

wiatrową oraz słoneczną.  

2. Poprawa stanu zarządzania i zagospodarowania odpadów. Przygotowane progresywne 

rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami wymagają aktywnego wykonania.  

3. Cypr powinien zadbać o lepszą ochronę przyrody, szczególnie wybrzeży morskich. 

Większe powierzchnie obszarów chronionych powinny być ustanowione, as także 

skuteczniejsza ochrona gatunków morskich podlegających połowom.  

4. Cypr powinien lepiej chronić zasoby swojej wody słodkiej, która jest wydobywana z 

ujęć głębinowych. Jednocześnie lepszego wdrożenia wymagają inwestycje w zakresie 

oczyszczania wody.  

5. Na Cyprze zanieczyszczenie powietrza wciąż jest problemem i powinno się dążyć do 

ograniczenia emisji pyłów od tlenków azotu oraz innych gazów, które wpływają na 

zakwaszenie odpadów.  

 



Czechy 
Czechy zajmują 18 miejsce wśród analizowanych krajów z ujemną wartością wskaźnika RCCCI. 

Najniższą wartość w Czechach przyjmuje subindeks podstawowy oraz efektywności. 

Najwyższą wartość, w tym także najwyższą na tle wszystkich krajów, przyjmuje subindeks 

Innowacji. Generalnie poszczególne regiony Czech nie przyjmują skrajnie wysokich lub skrajnie 

niskich wartości poszczególnych filarów subindeksów.      

Czechy w rankingu CCPI w 2023 roku zajęły 45. Miejsce, jakkolwiek ich ambicje klimatyczne 

wydają się większe niż niektórych wyżej notowanych krajów. Czechy chcą ograniczyć emisji o 

30% do 2030 roku, a więc poniżej ambicji polityki Unii Europejskiej. Czechy zaproponowały rok 

2033, jako graniczą datę odejścia od węgla w gospodarce. Polityka Czech w zakresie 

odnawialnych źródeł energii nie jest uważana za ambitną, natomiast sektor energetyczny 

ciągnie kraj w kierunku większego wykorzystania energii atomowej.  

W związku z otrzymanymi wynikami rekomenduje się następujące działania mające na celu 

poprawienie konkurencyjności klimatycznej Czech: 

1. Przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii, głównie energetykę wiatrową 

oraz słoneczną, w tym w postaci wspólnot energetycznych.  

2. Poprawa stanu zarządzania i zagospodarowania odpadów, a w szczególności 

ograniczenie składowania odpadów i rekultywacja istniejących składowisk odpadów.  

3. Czechy, z zwłaszcza ich stolica – Praga, są sceną intensywnej suburbanizacji. Lepsze 

sterowanie tym procesem wymaga zmian w zakresie polityki przestrzennej, 

transportowej czy w ogóle polityki rozwoju lokalnego.  

4. Czechy nie spełniają dopuszczalnych norm w zakresie jakości powietrza. Znaczna ilość 

domów wymaga wymiany źródeł ciepła na nieemisyjne, co można osiągnąć m.in. przez 

większe opodatkowanie wysokoemisyjnych źródeł ciepła w celu uzyskania środków na 

dalsze granty w zakresie efektywności dla najbardziej potrzebujących dotacji. Poprawy 

wymaga także jakość ekologiczna floty pojazdów osobowych.  

5. Czechy wymagają lepszej polityki zakresie jakości wód płynących oraz oczyszczania 

ścieków. Obecne rozwiązania nie osiągają celów wyznaczonych Dyrektywami Unii 

Europejskiej.  

6. Procedury środowiskowe powinny zwracać uwagę na aktywniejszy udział społeczny w 

podejmowaniu decyzji oraz przejrzystość podejmowania decyzji.  



7. W Czechach można wciąż poprawić politykę w zakresie efektywności energetycznej, 

głównie poprzez utworzenie w celu jej prowadzenia specjalnej instytucji 

koordynującej.  

 

Dania 
Dania zajmuje 4 miejsce wśród analizowanych krajów pod względem wskaźnika RCCCI oraz 

także CCPI. Jedynym przyjmującym ujemną wartość subindeksem RCCCI w Danii jest subindeks 

przyrodniczy. Wysokie wartości subindeksów Dania posiada dla efektywności oraz sektorów 

gospodarki. Dania ma dla wybranych regionów wysokie wartości wskaźników dla filarów 

subindeksów w zakresie: Stabilność makroekonomiczna, Innowacje, Gotowość 

technologiczna, Postrzegana jakość życia. Niskie wskaźniki duńskie regiony wykazują dla filaru 

Jakość wód. Polityka klimatyczna Danii jest ceniona za aktywność we wdrażaniu rozwiązań 

zarówno w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej a także 

wysokie ambicje, które jednak nie są wystarczające, aby wypełnić cele Porozumienia 

Paryskiego. Mimo wysokich udziałów OZE w produkcji energii Dania zużywa stosunkowo dużo 

biomasy pochodzącej z importu, co jest także negatywnym rysem na jej działaniach 

proklimatycznych.  

W związku z otrzymanymi wynikami rekomenduje się następujące działania mające na celu 

poprawienie konkurencyjności klimatycznej Danii: 

1. Usprawnienie działania instytucji związanych z regulacją rynku energii, aby ułatwić 

wdrażania sieci energetycznej opartej w 100% na energetyce odnawialnej.  

2. Rozwijanie opodatkowania w zakresie energii, aby kontynuować wypieranie z rynku 

paliw kopalnych na rzecz wdrażania energii odnawialnej. Przy czym konieczne jest 

także wypieranie z rynku energetycznego użytkowania biomasy z importu.  

3. Dania powinna rozwijać system obszarowej ochrony środowiska, ponieważ obecnie 

jest on zbyt mały jak na potrzeby w tym zakresie, a wdrożone już rozwiązania wciąż nie 

przeciwdziałają utracie bioróżnorodności. Szczególnie potrzebne w Danii jest 

rozwijanie powierzchni leśnych i wysokiej bioróżnordoności.  

4. W Danii wiele działań musi zostać jeszcze podjętych, aby zmniejszyć oddziaływanie 

rolnictwa na środowisko. W szczególności konieczne jest ograniczenie emisji amoniaku 

do wód, w tym wód morskich, i powietrza. Konieczne jest także dążenie do 

ograniczenia pestycydów.  



5. W Danii, mimo niewątpliwych osiągnięć, wciąż konieczne jest wdrażanie rozwiązań 

związanych z ochroną powietrza przed zanieczyszczeniami. Dotyczy to głównie emisji 

tlenków azotu z transportu, ale także emisji pyłów z domów opalanych drewnem.  

6. W zakresie gospodarki odpadami konieczne jest zwiększenie poziomów recyklingu 

poprzez ograniczenie spalania odpadów, a także zwiększenie efektywności spalania 

(np. poprzez wykorzystanie energii z procesów spalania).  

 

Estonia 
Estonia zajmuje 20 miejsce wśród analizowanych krajów pod względem wskaźnika RCCCI. 

Przyjmującym najbardziej ujemną wartość subindeksem RCCCI w Estonii jest subindeks 

efektywności. Najwyższą wartości subindeksu Estonia posiada dla subindeksu podstawowego. 

Estonia ma wysokie wartości wskaźników dla filarów subindeksów w zakresie: Stabilność 

makroekonomiczna, Edukacja, Jakość powietrza, Efektywność osiągania celów klimatycznych,   

Innowacje, Gotowość technologiczna, Postrzegana jakość życia. Niskie wskaźniki Estonia 

wykazują dla filaru Intensywność emisji gospodarczych, Efektywność zasobowa, Przemysł, 

Świadomość proekologiczna.  

Estonia zajmuje 9 miejsce w rankingu CCPI. Estonia w ostatnich latach zadeklarowała odejście 

od wydobywania gazów łupkowych do roku 2030, a także posiada dobry i skuteczny system 

wspierania inwestycji w odnawialne źródła energii.  

W związku z otrzymanymi wynikami rekomenduje się następujące działania mające na celu 

poprawienie konkurencyjności klimatycznej Estonii: 

1. Estonia potrzebuje większej dywersyfikacji źródeł produkcji energii, w tym energii 

odnawialnej. Przede wszystkim przyspieszenia wymaga inwestowanie w energetykę 

morską (wiatrową).  

2. Rząd Estonii powinien pracować nad wzmocnieniem i usprawnieniem opodatkowania 

energii w sposób powodujący wypychanie z rynku paliw kopalnych i aktywniejsze 

wdrażanie energetyki odnawialnej.  

3. W regionach opierających swoją gospodarkę na wydobyciu paliw kopalnych potrzebne 

jest zaproponowanie społeczne sprawiedliwej ścieżki transformacji energetycznej i 

gospodarczej.  



4. Aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza powodowane przez pojazdy, konieczne jest 

wdrożenie opodatkowania dla pojazdów najbardziej emisyjnych, szczególnie w 

miastach, ale także z przejazd drogami krajowymi.  

5. Estonia powinna odważniej inwestować w innowacyjność. Dobre warunki edukacyjne 

oraz wysoki potencjał małych i średnich przedsiębiorstw powinien być wsparty 

programami stymulującymi innowacyjność, głównie w zakresie gospodarki 

zamkniętego cyklu.  

6. Gospodarka odpadami w Estonii wymaga zmniejszenia nakładów na spalanie oraz 

przetwarzanie mechaniczno-biologiczne. Znacznie więcej odpadów w Estonii może 

zostać poddane recyklingowi, jeśli poprawi się jakość selektywnego gromadzenia 

odpadów.  

 

Finlandia 
Finlandia jest krajem plasującym się wysoko w rankingu wskaźnika RCCCI. Zajmuje miejsce 5. 

Przy czym w każdym z subindeksów Finlandia notuje podobne wyniki, w granicach lub powyżej 

średniej dla wszystkich analizowanych państw. Finlandia notuje bardzo dobre wyniki w 

zakresie filarów dotyczących Instytucji, Instytucji związanych ze zmianą klimatu, 

Infrastruktury, Innowacji, Postrzegana jakość życia oraz Postawy proekologiczne. Dobrym 

wynikiem charakteryzuje się także Rolnictwo.  

Słabe wyniki Finlandii związane są ze zróżnicowaniem regionalnym niektórych wskaźników, 

np. Infrastruktura w regionie Aland, Efektywność zasobowa w regionie Helsinki-Uusimaa. 

W związku z otrzymanymi wynikami rekomenduje się następujące działania mające na celu 

poprawienie konkurencyjności klimatycznej kraju: 

1. Dalsze przyspieszenie redukcji emisji gazów cieplarnianych, do czego przede wszystkim 

predystynuje kraj wysoki wskaźnik postaw proekologicznych oraz innowacyjność i 

instytucje związane ze zmianą klimatu.   

2. Przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii powiązane z innowacyjnością i 

dobrą infrastrukturą kraju, a także umożliwione przez wysoką jakość instytucji.  

3. Zwiększenie zakresu ochrony powierzchni biologicznie czynnych – wychwytujących 

gazy cieplarniane z powietrza, w szczególności leśnych. Kraj obecnie w zbyt dużym 

stopniu polega na zasobach biomasy wykorzystywanych gospodarczo, podczas gdy 

mógłby znacznie zredukować to zapotrzebowanie.  



4. Zwiększenie efektywności w zakresie wykorzystania energii i zasobów. Kraj wciąż 

polega na wysoko intensywnym energetycznie przemyśle i mimo swojej 

innowacyjności niewiele poprawia wskaźniki w zakresie efektywności. 

5. Aktywniejsze promowanie przejścia na zrównoważoną mobilność, w powiązaniu z 

polityką promującymi komunikacją zbiorową, aktywną (rowerową, pieszą) oraz 

ograniczenie wykorzystania samochodu prywatnego. To ostatnie powinno być 

powiązane z dążeniem do większej gęstości zabudowy i zaludnienia.  

6. Kontynuacja skutecznej polityki ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza.  

7. Zwiększenie koncentracji na ochronie jakości wody. Zwłaszcza w rzekach i jeziorach w 

związku z ociepleniem klimatu przyspieszać mogą zjawiska eutrofizacji wód, 

powodujące spadek ich jakości.  

8. Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów. 

 

Francja 
Francja zajmuje 11 miejsce wśród analizowanych krajów pod względem wskaźnika RCCCI, 

którego wartość jest nieznacznie powyżej 0. Przyjmującym najbardziej ujemną wartość 

subindeksem RCCCI we Francji jest subindeks sektorowy, ale równie niski jest subindeks 

innowacji. Najwyższą wartości subindeksu Francja posiada dla subindeksu podstawowego. 

Francja ma wysokie wartości wskaźników dla filarów subindeksów w zakresie: Ludność 

podłączona do oczyszczalni ścieków, Infrastruktura (wybrane regiony), Innowacje (region 

Burgundia), Rolnictwo, Bilans energetyczny, Przemysł. Niskie wskaźniki Francja wykazuje dla 

filaru Jakość rządzenia, Renta za zasoby naturalne, Turystyka. Ciekawostką jest, że w filarze 

zdrowie sąsiadujące ze sobą regiony Francji: Auvergne oraz Limousin mają skrajnie dodanie 

oraz ujemne indeksy dla filaru Zdrowie.    

Francja zajmuje 28 miejsce w rankingu CCPI. Francja jest krytykowana za zbyt opieszałą 

politykę promowania odnawialnych źródeł energii w sytuacji, w której promuje aktywnie 

inwestowanie i utrzymywanie swoich mocy w zakresie energii atomowej. Francja ma wysokie 

notowania w zakresie współpracy w implementacji polityki międzynarodowej w zakresie 

klimatu. Pewne postępy Francja czyni w inwestycjach w kolej oraz inne alternatywne do 

samochodu środki transportu.   

W związku z otrzymanymi wynikami rekomenduje się następujące działania mające na celu 

poprawienie konkurencyjności klimatycznej Francji: 



1. Francja praktycznie nie podejmuje wysiłków i nie świadczy wsparcia na rzecz inwestycji 

w odnawialne źródła energii mimo ogromnego potencjału ich rozwoju, w tym 

potencjału inwestycji prywatnych w tym zakresie. Potrzebne jest wdrożenie rozwiązań 

na rzecz wspierania inwestycji w odnawialne źródła energii.  

2. We Francji powinien być ustanowiony jasny podział działań instytucji w zakresie zmian 

klimatu. Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie polityki powinny w pierwszej 

kolejności usunąć bariery administracyjne związane z inwestowaniem w odnawialne 

źródła energii.  

3. Francja potrzebuje lepszych działań w zakresie redukcji substancji biogenicznych z wód 

płynących, zwłaszcza ograniczenia emisji tych substancji z rolnictwa oraz 

mieszkalnictwa – wciąż nie wszystkie miasta Francji spełniają wymagania w zakresie 

oczyszczania ścieków.  

4. Francuskie miasta wciąż notują nadmierne poziomy zanieczyszczenia powietrza, 

którego głównym źródłem jest transport. Potrzebna jest bardziej aktywna polityka w 

zakresie ograniczenia ruchu samochodowego w miastach i wymiany floty pojazdów.   

 

Grecja 
Grecja zajmuje 24 miejsce wśród analizowanych krajów pod względem wskaźnika RCCCI. 

Przyjmującym najbardziej ujemną wartość subindeksem RCCCI we Grecji jest subindeks 

sektorowy, ale równie niski jest subindeks innowacji. Najwyższą wartości subindeksu Grecja 

posiada dla subindeksu sektorowego. Grecja lub jej wybrane ma wysokie wartości wskaźników 

dla filarów subindeksów w zakresie: Świadomość proekologiczna, Intensywność emisji 

gospodarczych, Bioróżnorodność. Niskie wskaźniki Grecja lub jej wybrane regiony wykazuje 

dla filarów: Postrzegana jakość życia, Przemysł, Efektywność rynku pracy, Gotowość 

technologiczna, Koncentracja podmiotów gospodarczych, Instytucje. 

Grecja zajmuje 24 miejsce w rankingu CCPI. Grecja w ostatnim czasie podjęła kilka ważnych 

kroków w zakresie polityki klimatycznej, m.in. przyjmując Prawo Klimatyczne oraz deklarację 

odejścia od wykorzystywania węgla do roku 2028. Krytyka wobec kraju wysuwana jest ze 

względu na plany rozbudowy instalacji do wykorzystywania gazu ziemnego.   

W związku z otrzymanymi wynikami rekomenduje się następujące działania mające na celu 

poprawienie konkurencyjności klimatycznej Grecji: 



1. W Grecji prawo dotyczące lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii w 

niewystarczający sposób zwraca uwagę na konieczność ochrony przyrody.  

2. Grecja potrzebuje lepszego wdrażania polityk związanych z redukcją odpadów oraz 

recyklingiem. Odpady niebezpieczne muszą być przetwarzanie w sposób bezpieczny 

dla środowiska, a recykling stosowany częściej.  

3. W Grecji infrastruktura oczyszczania ścieków powinna rozwijać się szybciej i zapewnić, 

że w żadnym mieście nie będą już wpuszczane do środowiska ścieki nieoczyszczone.  

4. Grecja potrzebuje lepszych regulacji na rzecz wymiany floty pojazdów na nowszą, 

emitującą mniej zanieczyszczeń powietrza. Regulacja powinny dotyczyć głównie ruchu 

w miastach, gdzie przekraczane są dozwolone normy zanieczyszczeń tlenkami azotu z 

transportu, ale także progresywnego ekologicznie opodatkowania paliw i poruszania 

się po drogach.  

5. W Grecji wciąż nie ma wystarczających polityk w zakresie adaptacji do zmian klimatu 

w zakresie gospodarki wodnej, rolnictwa i turystyki – potrzebne jest ich przygotowanie.  

6. Grecja potrzebuje przygotować i wdrożyć system monitoringu bioróżnorodności.  

 

Hiszpania 
Hiszpania jest krajem, który plasuje się na 23 pozycji w CCPI 2023 na świecie, a w UE zajmuje 

pozycję w środku stawki tuż poniżej średniej. Hiszpania otrzymuje średnie oceny we 

wszystkich czterech głównych kategoriach CCPI tzn.: polityka klimatyczna, emisja gazów 

cieplarnianych, energia odnawialna i zużycie energii. Natomiast lepiej wypada w klasyfikacji 

RCCPI gdzie średnia z hiszpańskich regionów jest na poziomie środka 281 regionów UE. 

Przyjmując, iż wartość indeksu RCCCI dla kraju stanowi średnią wartości RCCCI regionów, 

Hiszpania lokuje się na 8 pozycji w UE. W regionalnych analizach warte podkreślenia jest 

wysoka pozycja wybranych regionów w zakresie instytucji służących ochronie klimatu, jakości 

wód. Jednocześnie występują regiony o b. niskim wskaźniku w filarze innowacji czy o wysokim 

negatywnym wpływie na klimat ze strony turystyki. Daje się zaobserwować, że w wybranych 

regionach istnieje możliwość znacznego wzrostu energetyki odnawialnej oraz potrzeb 

dostosowania się do proponowanych wymagań pakietu FiT for 55. Wiele pozostaje do 

zrobienia w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z transportu. W 2021 roku 

Hiszpania przyjęła ustawę o zmianie klimatu i energii, w która zobowiązuje kraj, do 2030 r. 

ograniczenia emisji o 23% w porównaniu z poziomem z 1990 roku oraz zwiększenia udziału 



odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii do 42% w 2030 roku, a produkcja 

energii elektryczne powinna stanowić w miksie energetycznym 74%. Poprawa efektywności 

energetycznej o 39,5% w stosunku do stanu wyjściowego regulacji wspólnotowych.  

W związku z otrzymanymi wynikami rekomenduje się następujące działania mające na 

celu poprawienie konkurencyjności klimatycznej kraju: 

1. Jak najpełniejsze wykorzystanie środków z UE do wdrożenia zielonego plany rozwoju 

Hiszpanii.  

2. Wzmocnione starań o szybkie wycofanie się z subsydiowania paliw kopalnych. 

3. Podjęcie działań na rzecz obniżenia emisji gazów cieplarnianych w działalności 

turystycznej i transporcie.  

4. Zasadnicze wzmocnienie działań na rzecz adaptacji do zmiany klimatu, co pozwoliłoby 

na wzmocnienie odporności społeczno-gospodarczej oraz środowiskowej jak i 

przyczyniałoby się do ożywienia gospodarczego.  

5. Zwrócenia większej uwagi na powiązanie zmiany klimatu i adaptacji do niego z 

systemem ochrony zdrowia, co oznacza potrzeb jej wzmocnienia.  

6. W ocenie ekspertów hiszpański w ramach CCPI niezbędnym jest szersze włączenie 

społeczeństwo obywatelskie w rozwój energetyki odnawialnej w ramach 

sprawiedliwej transformacji energetycznej. 

Ważnym jest aby wypełnić zobowiązania podjęte w długoterminowej strategii do 2050 

roku tj. osiągnięcia neutralności klimatycznej, co oznacza: 

a) Ograniczenie emisje gazów cieplarnianych o 90 % w porównaniu z rokiem 1990. Pozostałe 

10% ma być poddane sekwestracji. 

b) Uzyskanie przez odnawialne źródła energii 97-100% miksu energetycznego, natomiast w 

sektorze transportu: 28% w 2030 r. i 79% w 2050 r. (wykorzystanie pojazdów 

autonomicznych i elektrycznych). 

c) Szersze zaangażowanie w poprawę efektywności budynków osiągając nawet 50%. 

d) Zmniejszenie importu energii do 13%. 

e) Elektryfikację gospodarki do ponad 50%. 

f) Zmniejszenie zużycie energii pierwotnej o 50% w latach 2020-2050. 

 



Holandia 
Holandia zajmuje 2. miejsce wśród analizowanych krajów pod względem wskaźnika RCCCI. Dla 

tego kraju tylko subindeksy podstawowy oraz efektywności przyjmują wartości zbliżone do 

zera. Najwyższą wartości subindeksu Holandia notuje dla subindeksu przyrodniczego. 

Holandia lub jej wybrane regiony ma wysokie wartości wskaźników dla filarów subindeksów 

w zakresie: Siła NGO, Rozwój społeczny, Turystyka, Efektywność zasobowa, Efektywność rynku 

pracy, Jakość powietrza. Niskie wskaźniki Holandia lub jej wybrane regiony wykazuje dla 

filarów: Bioróżnorodność, Jakość wód. 

W rankingu CCPI Holandia zajęła w 2023 roku 13 pozycję. W kraju trwa dobra polityka 

dotycząca inwestowania w odnawialne źródła energii – głównie energetykę wiatrową na 

morzu. Holandia podejmuje też aktywne działania na rzecz ograniczenia emisji z rolnictwa. 

Krytyka wobec rządu Holandii jest wysuwana w związku z praktyką wspierania wydobycia ropy 

i gazu ze źródeł oceanicznych.    

W związku z otrzymanymi wynikami rekomenduje się następujące działania mające na celu 

poprawienie konkurencyjności klimatycznej Holandii: 

1. Zmniejszenie zapotrzebowania na gaz ziemny w kraju oraz zapewnienie 

alternatywnych źródeł zasilania za pomocą gazów zdekarbonizowanych oraz 

przystosowanie do ich użycia istniejącej infrastruktury gazowej. Wspieranie 

komercyjnych inwestycji w sektorze wykorzystania wodoru, m.in. w zakresie 

elektrolizy energii, wychwytywania gazów cieplarnianych czy rozwoju infrastruktury 

magazynowania.  

2. Zwiększenie aktywność w sektorze innowacyjności poprzez lepsze warunki 

inwestowania w rozwiązania wschodzące na rynek, w tym mobilizację kapitału 

prywatnego.  

3. Zwiększenie celów politycznych w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii.  

4. Zmiana prawa w zakresie regulacji rynku energii w celu aktywniejszego dopuszczenia 

odnawialnych źródeł energii na rynek i lepszego wdrażani rozwiązań typu smart grid.  

5. Zwiększenie wymagań dotyczących gospodarki azotem w rolnictwie, aby przyspieszyć 

oczyszczanie gleb i wód ze związków azotu.  

6. Zwiększenie wymagań dotyczących jakości pojazdów poruszających się w największych 

miastach kraju, ponieważ wciąż nie zostały osiągnięte oczekiwane poziomy jakości 

powietrza.  



7. Zwiększenie zabezpieczeń związanych z ochroną przyrody, z tym ochroną obszarową, 

która jest zbyt mała żeby pobiec utracie cennych gatunków.  

 

Irlandia 
Irlandia zajmuje 6. miejsce wśród analizowanych krajów pod względem wskaźnika RCCCI. W 

Irlandii wysoką wartość ma subindeks innowacyjności oraz podstawowy, a niską indeks 

efektywności. Irlandia ma wysokie wartości wskaźników dla filarów subindeksów w zakresie: 

Stabilność makroekonomiczna, Edukacja, Gotowość technologiczna, Zdrowie. Niskie wskaźniki 

Irlandia ma zakresie filarów: Koncentracja pomiotów gospodarczych, Intensywność emisji 

gospodarczych.  

W rankingu CCPI Irlandia zajęła w 2023 roku 37 pozycję. Kraj posiada dobre cele w zakresie 

redukcji emisji, ale nie jest na ścieżce ich realizacji – emisje rosną. W ostatnich latach rząd 

Irlandii przyjął politykę realizacji budżetów węglowych w okresach pięcioletnich, co uważa się 

na dobre rozwiązanie. Niemniej jednak polityka kraju nie jest skuteczna na poziomie 

implementacji. Mimo planów rozwoju energetyki morskiej wiatrowej wciąż nie redukuje się 

zużycia węgla i gazu w gospodarce.   

W związku z otrzymanymi wynikami rekomenduje się następujące działania mające na celu 

poprawienie konkurencyjności klimatycznej Irlandii: 

1. Duże działania są potrzebne w irlandzkim sektorze mieszkaniowym. Potrzebne jest 

wyeliminowanie użytkowania węgla i torfu z ogrzewania domów, a także poprawa ich 

efektywności energetycznej. Rząd powinien zaproponować rozwiązania wspierające 

mieszkańców w wymianie źródeł ciepła i poprawie efektywności energetycznej 

budynków.  

2. W zakresie zanieczyszczenia powietrza tylko w wybranych miejscach kraju zakazano 

użytkowania paliw powodujących zadymienie – wymaga to rozszerzenia na cały kraj. 

Na terenach rolnych potrzebne są rozwiązania obniżające emisję amoniaku i tlenków 

azotu do powietrza.   

3. W dużych miastach potrzebne są aktywne rozwiązania na rzecz obniżenia 

zanieczyszczenia powietrza z transportu. Jednocześnie miasta Irlandii intensywnie 

podlegają suburbanizacji, która sprzyja zwiększeniu użytkowania samochodów 

prywatnych. Potrzebne jest wdrożenie polityki pozwalającej ograniczać użytkowanie 

pojazdów indywidualnych.  



4. W zakresie gospodarki odpadami wciąż nie wszędzie dostępne są rozwiązania 

pozwalające mieszkańcom prawidłowo segregować odpady. W zakresie przetwarzania 

należy zmniejszyć przetwarzanie termiczne, na rzecz recyklingu.  

5. Irlandia potrzebuje wdrożenia odpłatności za wykorzystywanie wody w 

gospodarstwach domowych, aby obniżyć presję na zasoby wodne. Jednocześnie 

wdrożone płatności pomogą przyspieszyć inwestycje w oczyszczalnie ścieków oraz 

ograniczenie innych zanieczyszczeń przedostających się do wód, m.in. związków 

azotowych z rolnictwa.  

6. Ochrona ekosystemów morskich wymaga rozszerzenia obszarowego. Także 

ekosystemy lądowe, zwłaszcza związane z bagnami, wymagają większej ochrony przed 

degradacją związaną m.in. z wydobyciem, ale także suburbanizacją czy rolnictwem.  

 

Litwa 
Litwa zajmuje 19. miejsce wśród analizowanych krajów pod względem wskaźnika RCCCI z 

wyraźnie ujemną jego wartością. Na Litwie wysoką wartość ma subindeks innowacyjności 

oraz, a niską subindeks sektorowy. Litwa ma wysokie wartości wskaźników dla filarów 

subindeksów w zakresie: Efektywność rynku pracy, Jakość powietrza. Niskie wskaźniki Litwa 

ma zakresie filarów: Efektywność zasobowa, Efektywność osiągania celów klimatycznych, 

Bioróżnorodność.  

Litwa w 2023 roku została oceniona w rankingu CCPI na 21 pozycję. Kraj ma dobrą politykę w 

zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, ale nie zadeklarował do tej pory dat odejścia 

od wykorzystania paliw kopalnych w gospodarce. Pod coraz większa i skuteczniejszą ochroną 

znajdują się na Litwie zasoby torfu oraz lasy, ale oczekiwana jest większa aktywność w 

promocji transportu publicznego.  

W związku z otrzymanymi wynikami rekomenduje się następujące działania mające na celu 

poprawienie konkurencyjności klimatycznej Litwy: 

1. Poprawa mechanizmów wsparcia odnawialnych źródeł energii, np. wdrożenie 

mechanizmów aukcyjnych.  

2. Otwarcie rynków w zakresie handlu gazem, przy zapewnieniu kierunku rozwoju rynku 

na rzecz wykorzystania gazów zdekarbonizowanych.  

3. Krajowy Plan Energii i Klimatu nie jest dostosowany do oczekiwanych przez Unię 

Europejską celów klimatycznych, zwłaszcza neutralności klimatycznej i zwłaszcza w 



tym zakresie wymaga poprawy. Polityka klimatyczna wymaga lepszej koordynacji z 

sektorami gospodarki oraz lepszego monitoringu wyników.  

4. Zwiększenie koordynacji polityki energetycznej z krajami sąsiednimi, głównie krajami 

bałtyckimi i nordyckimi.  

5. Potrzebna jest polityka wspierania eko-innowacji oraz zapewnienie funduszy na rozwój 

tego typu innowacji. Dobrym sektorem do rozwijania tego typu innowacji jest na Litwie 

gospodarka odpadami, która wymaga rozwiązań pozwalających na zmniejszenie 

wolumenu produkowanych odpadów.  

6. Jakość wód mogłaby ulec poprawie, gdyby przyspieszone zostały inwestycje w 

oczyszczalnie ścieków oraz oprawiona jakość postepowania ze ściekami na obszarach 

wiejskich. Należy także zwiększyć kontrole nad wykorzystywaniem nawozów 

sztucznych w rolnictwie.  

7. Na Litwie potrzebne jest zwiększenie dostępu społecznego do konsultacji dokumentów 

oraz polityk, a także zwiększenie świadomości ekologicznej ludności.  

8. Polityka podatkowa powinna zostać zmieniona w zakresie transportu tak, aby obniżać 

zużycie paliw oraz preferować paliwa oraz pojazdy ekologiczne. Potrzebna jest polityka 

aktywnego promowania transportu publicznego oraz ograniczania suburbanizacji.  

 

Luksemburg 
Luksemburg jest krajem, który plasuje się na 17 pozycji w CCPI 2023 na świeci, a w UE 

mieści się w pierwszej dziesiątce tj. powyżej średniej. Luksemburg otrzymał w miarę wysokie 

oceny co do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i polityki klimatycznej. Uzyskał wysoką 

pozycję w rozwoju energetyki odnawialnej, natomiast wyraźnie odbiega od poziomu 

ogólnounijnego w zużycie energii gdyż zajmuje 20 miejsce. Wartość indeksu RCCCI dla 

Luksemburga wypada średnio korzystnie gdyż lokuje się on na 14 miejscu wśród członków UE. 

Warte podkreślenia jest uzyskanie wysokiej efektywności w osiąganiu celów klimatycznych, a 

także istnienie znacznego potencjału rynkowego wynikająca z najwyższej stawki minimalnej w 

UE oraz bycia międzynarodowym centrum finansowym i liderem innowacyjnych 

rozwiązaniach. Występują możliwości usprawnienia sektora energetycznego w wyniku 

odchodzenia od paliw kopalnych.  



W związku z otrzymanymi wynikami rekomenduje się następujące działania mające na 

celu poprawienie konkurencyjności klimatycznej kraju: 

1. Dalsze ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii odnawialnej 

w końcowym zużyciu energii. 

2. Podjęcie zdecydowanych działań na rzecz wycofywania się z dotacji w zakresie wpierania 

paliw kopalnych. 

3. Zdecydowane wzmocnienie aktywności na rzecz poprawy elektryczności energetycznej 

takie jak zero emisyjne budynki jednofunkcyjne i mieszkalne, rozwój sieci ciepłowniczych 

opartych na źródłach odnawialnych, zapobieganie ruchowi drogowemu poprzez masową 

rozbudowę transportu publicznego i elektromobilność. Potencjał oszczędności energii 

końcowej w zakresie ogrzewania mieszkań w Luksemburgu wynosi 60% i jest najwyższy w 

UE. 

4. Zmniejszenie zależności od importu energii elektrycznej poprzez rozbudowę energii 

odnawialnej. 

5. Ukierunkowanie badań, innowacji i rozwoju konkurencyjność w kierunku dokonania 

transformacji energetycznej "zero węgla", promowania odpornego rozwoju miejskiego i 

przestrzennego, przekształcenie Luksemburga w atrakcyjną lokalizację dla dostawców 

rozwiązań klimatycznych i start-upów, wprowadzenie podwyżki podatku węglowego itp. 

Ważnym jest aby wypełnić zobowiązania podjęte w średniookresowej strategii do 2030 

roku tj.: 

a) Zwiększenie efektywności energetycznej o 40-44% w stosunku do modelu EU PRIMES 

(2007). 

b) Zwiększenie do 25 % udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto.  

c) Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% w porównaniu z rokiem 2005. 

Niezbędnym jest dotrzymanie podjętych przez Luksemburg zobowiązań osiągnięcia 

redukcji emisji gazów cieplarnianych o 100% w roku 2050 w stosunku 1990 z uwzględnieniem 

pochłaniania. Jak i także przestrzeganie zasady „efektywność energetyczna po pierwsze” przy 

formułowaniu wszystkich polityk dotyczących transformacji energetycznej. W ramach tego 

zamierza się osiągnąć pełną dekarbonizację budynków.  

 



Łotwa 
Łotwa jest krajem, który plasuje się na 25 pozycji w CCPI 2023 na świecie a w UE zajmuje 

pozycję poniżej średniej. Łotwa najkorzystniej prezentuje się w zakresie udziału OZE bo 

zajmuje trzecią pozycję w UE. Natomiast wyraźnie odbiega poziomem od wielu krajów UE w 

zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy efektywności energetycznej. Co 

do polityki klimatycznej zajmuje pozycję 11 wśród krajów wspólnoty. Wg klasyfikacji RCCCPI 

Łotwa wypada gorzej wśród krajów UE niż w klasyfikacji CCPI. Wartość indeksu RCCCI lokuje 

Łotwę na 22 pozycji w UE. W regionalnych analizach warty podkreślenia jest wysoki poziom 

instytucji zajmujących się klimatem, a także efektywność osiągania celów klimatycznych 

(neutralność klimatyczna) ze względu na najszybsze wycofywanie się z gospodarki opartej na 

węglu. W Łotwie występuje niezadawalająca jakość wód, najniższa wartość w filarze 

intensywność emisji gospodarczych, największe zużycie energii w budownictwie. a także 

największy potencjał w zakresie poprawy efektywności zasobowej. Kraj ten charakteryzuje się 

najniższym poziomem świadomości ekologicznej społeczeństwa.  

W związku z otrzymanymi wynikami rekomenduje się następujące działania mające na 

celu poprawienie konkurencyjności klimatycznej kraju: 

1. Dalszą redukcję emisji gazów cieplarnianych tak aby w roku 2030 osiągnąć redukcję o 

65% w stosunku do roku 1990, ze szczególnym zwróceniem uwagi na transport i 

budownictwo. 

2. Rozszerzenie stosowania OZE tak aby w roku 2030 uzyskać poziom 50%.  

3. Wzrost udziału OZE w roku 2030 w zużyciu energii w transporcie do 7% w tym 

zastosowanie zaawansowanych biopaliw i biogazu tak aby uzyskać zmniejszenie 

intensywności emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia energii w transporcie. 

4. Zasadniczy wzrost poprawy efektywności w wyniku ograniczenia zużycia energii 

zgodnie z zasadą efektywność energetyczna po pierwsze. Ukierunkowanie przede 

wszystkim na gospodarstwa domowe.  

5. Utrzymanie zamiaru ograniczenia importu energii i zasobów energetycznych o 50% do 

roku 2030.  

6. Podjęcie dalszych działań na rzecz wycofania się z subsydiowania paliw kopalnych. 



7. Zdecydowane wzmocnienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa 

zwłaszcza dotyczącej globalnego ocieplenia oraz sposób jego łagodzenia, co ma 

prowadzić do zmiany zachowań jak i także wzmocnienia roli samorządów. 

8. Wzmocnienie powiązań systemami energetycznymi z innymi krajami nadbałtyckimi.  

Utrzymywanie trendu redukcji gazów cieplarnianych takim aby uzyskać netto zero w roku 

2050 wraz z zastąpieniem kopalnych źródeł energii przez OZE oraz ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych pochodzących z gospodarki odpadami wielkości 66% w stosunku do roku 

1990. 

 

Malta 
Malta jest krajem, który plasuje się na 18  pozycji w CCPI 2023 na świecie, a jej wskaźnik jest 

prawie identyczny jak dla całej UE. Malta najkorzystniej prezentuje się w zakresie ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych,  bo zajmuje szóstą pozycję w UE. Wysoko także została 

sklasyfikowana w zakresie poprawy zużycia energii, a również udziału OZE. Natomiast zajmuje 

jedną z najniższych pozycji co do kreowania polityki klimatycznej.  Wg  klasyfikacji RCCCPI 

Malta wypada gorzej wśród krajów UE niż w klasyfikacji CCPI. Wartość indeksu RCCCI lokuje 

Maltę na 17 pozycji w UE, w ujęciu regionów lokują się na pozycji 197 na 281 regionów. W 

regionalnych analizach warte podkreślenia są wysokie pozycji tego kraju w jakości powietrza, 

w rozwoju filaru społecznego, a przede wszystkim reprezentuje najwyższym poziom 

świadomości i postaw proekologicznej. Budownictwo w małym stopniu wpływa na zmianę 

klimatu. Natomiast najniższe wskaźniki dotyczą Malty w zakresie: bioróżnorodności, 

efektywności osiągania celów klimatycznych (najsłabsza pozycja), intensywności emisji 

gospodarczych, efektywności zasobowej, a także co do zapotrzebowania w wodę oraz w 

odniesieniu do skutków wpływu zmiany klimatu na rolnictwo.  

W lipcu 2015 r. opublikowano ustawę o działaniach na rzecz ochrony klimatu, w której 

uznano obowiązek państwa maltańskiego do przeciwdziałania zmianie klimatu i ich 

negatywnym skutkom. Działania łagodzące obejmują ograniczenie antropogenicznych emisji 

gazów cieplarnianych oraz ochronę i wzmocnienie pochłaniaczy oraz zbiorników gazów 

cieplarnianych. Polityka klimatyczna musi być tak skonstruowana, aby równolegle wspierać 

działania adaptacyjne. W tym kontekście staje się istotne aby realizować w pełni przyjętą w 



maju 2017 Strategię Rozwoju Niskowęglowego, w której zapisano cel przekształcenia Maltę w 

niskoemisyjny, odporny na zmianę klimatu kraj do 2050 r., a jednocześnie wspierając rozwój 

społeczny i gospodarczy. Określono cel na rok 2050 redukcji gazów cieplarnianych w wysokości 

82% w stosunku do roku 1990. 

W związku z otrzymanymi wynikami jak i ww. Strategią rekomenduje się następujące 

działania mające na celu poprawienie konkurencyjności klimatycznej kraju: 

1. Wzmocnienie działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz osiągnięcie 

znacznego udziału OZE w roku 2030 tj. co najmniej 21%. 

2. Wprowadzenie konkretnych środki poprawy w zakresie efektywności energetycznej, w 

szczególności w odniesieniu do budynków i transportu.  Szacuje się potencjał oszczędności 

energii końcowej w zakresie ogrzewania mieszkań na 53%. 

3. Zapewnienie spójności i synergii między dokumentami na poziomie sektorowym w 

odniesieniu do polityki klimatycznej.  

4. Zmobilizowanie narzędzi w celu efektywnego kosztowo rozwoju inwestycji związanych z 

klimatem i niskoemisyjnym rozwojem gospodarczym, a w szczególności dotyczących: 

energetyki, transportu, gospodarki odpadami, rolnictwem, gospodarowania wodą, 

przedsiębiorstw i turystyki. 

5. Identyfikowanie i wycofanie  dotacji wspierających wykorzystywanie paliw kopalnych. 

6. Szersze włączenie społeczeństwa w proces transformacji energetycznej i klimatycznej. 

 

Niemcy 
Niemcy są jest krajem, który plasuje się na 16 pozycji w CCPI 2023 na świecie a w UE zajmują 

pozycję 8. Niemcy najkorzystniej prezentuje się w zakresie ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych i co do formułowania polityki klimatycznej. Średnio wypadają w UE w rankingu 

odnoszącym się do użytkowania energii. Natomiast wyraźnie niekorzystnie co do rozwoju OZE 

gdyż w ramach UE zajmują 21 pozycję. Niemcy bardzo dobrze wypadają w klasyfikacji RCCPI 

gdzie średnia z niemieckich regionów jest na poziomie pozycji 40 z 281 regionów UE, a 33 

regiony z 36 mieszczą się w pierwszej setce. Przyjmując, iż wartość indeksu RCCCI dla kraju 

stanowi średnią wartości RCCCI regionów, Niemcy lokują się na 3 pozycji w UE. Bardzo 

znaczącą pozycję w konkurencyjności klimatycznej regionów zawdzięczają osiągnięciu wysokie 



jakości instytucji, tworzeniu zielonych miejsc pracy oraz dążeniu do dekarbonizacji transportu. 

Nie bez znaczenia są plany odnoszące się do wzrostu udziału OZE w miksie energetycznym czy 

przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, a także wprowadzanie wielu 

instrumentów prawno-finansowych służących polityce klimatycznej. Znaczny potencjał 

rynkowy posiadają regiony Niemiec, co wynika z innowacyjności firm i wydajności pracy. 

Stanowią one atrakcyjny obszar inwestycyjnym, posiadając najsilniejszą gospodarkę w 

Europie, stanowiąc także największy rynek produktów ekologicznych w UE. W regionach 

niemieckich zwiększa się liczba miejsc pracy, ale też zmienia się struktura rynku, w kierunku 

sektorów proekologicznych. Dotyczy to szczególnie transportu zbiorowego, odnawialnych 

źródeł energii, budownictwa, czy też gospodarki odpadami.  

W związku z otrzymanymi wynikami rekomenduje się następujące działania mające na 

celu poprawienie konkurencyjności klimatycznej kraju: 

1. Wzmocnienie zachęt ekonomicznych, które mają spowodować ograniczenie 

zanieczyszczeń środowiska i przechodzenie w kierunku zrównoważonych wzorców 

produkcji konsumpcji. 

2. Określenie środków wspierających realizację założeń dotyczących bezpieczeństwa 

energetycznego.  

1. Mimo dokonanych osiągnięć istnieje potrzeba szybszego odejścia od wszystkich paliw 

kopalnych, zaprzestania ich subsydiowania i przesunięcia jeszcze bardziej w kierunku 

wdrażania energii odnawialnej (30% udział 2030 roku).  

2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa, produkcji zwierzęca i hodowli na 

glebach torfowych. 

3. Przyspieszenie tempa wycofywania samochodów spalinowych (osobowych, lekkich i 

ciężkich pojazdów), ograniczenie prędkości na autostradach i większe wsparcia dla 

transportu publicznego, a także rozwoju infrastruktury służącej elektromobilności.  

4. Zapewnienie wystarczająco ambitnego celu względem ograniczenia zużycia energii 

pierwotnej, jak i zużycia energii końcowe tak aby uwzględnić potrzeby wspólnego 

zwiększenia wysiłków niezbędnych do osiągnięcia unijnego celu na 2030 r. Kluczowym 

elementem jest dalszy rozwój standardów energetycznych dla nowo powstających 

budynków oraz poprawa w już istniejących. Potencjał oszczędności energii końcowej do 

ogrzewania mieszkań wynosi 47%. 



5. Zwiększenie zdolności do pochłaniania do 2050 r. 

6. Uruchomienie program badawczo-rozwojowy mający na celu redukcję emisji gazów 

cieplarnianych z procesów przemysłowych. 

W nawiązaniu do przyjętej w roku 2019 Federalnej ustawy o ochronie klimatu ważnym 

jest dążenie do zrealizowania założonych celów dotyczących emisji gazów cieplarnianych tzn. 

redukcja emisji 65% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r., o 88% do 2040 r. zero 

netto do roku 2050 (-80% do -95% bez pochłaniania). Ponadto w wielu dziedzinach 

wyznaczono istotne cele, których pełna realizacja wpłynęłaby na poprawę pozycji regionów 

niemieckich w zakresie ochrony klimatu tj. np.: 

a) Ograniczenie produkcji energii elektrycznej z elektrowni węglowych do 30 GW w 2022 r., 

17 GW w 2030 r. i 0 GW najpóźniej w 2038 r. 

b) Zwiększenie mocy zainstalowanych morskich instalacji wiatrowych do łącznej wielkości 20 

GW do roku 2030 i 40 GW do roku 2040 

c) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w roku 2030 o 30% w porównaniu z 2008 rokirm. 

d) Zwiększenie udziału energii odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 30% w 

2030 r. 

e) Doprowadzić liczbę podróży rowerem do wzrostu z około 120 w 2017 roku do 180 

wyjazdów na osobę rocznie w roku 2030, a długość ma wzrosnąć do 6 km. 

 

Polska 
Polska jest krajem, który plasuje się na 54 pozycji na 63 w CCPI 2023 na świecie a w UE zajmują 

pozycję ostatnią. Wypada bardzo niekorzystnie w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych tj. 

pozycja 50. Trochę lepiej to wygląda w rozwoju OZE z pozycją 40 i pozycją 47 w użytkowaniu 

energii. Polska wypada bardzo niekorzystnie w klasyfikacji RCCPI gdzie średnia z polskich 

regionów jest na poziomie pozycji 234 z 281 regionów UE, a najlepszy region warszawski lokuje 

na pozycji 221 a najgorszy warmińsko-mazurski na pozycji przedostatniej. Przyjmując, iż 

wartość indeksu RCCCI dla kraju stanowi średnią wartości RCCCI regionów, Polska lokują się 

na 25 pozycji w UE. Zdecydowanie nie wystarczające jest rozwijanie zrównoważonego modelu 

konsumpcji i produkcji oraz brak stabilnego, przyjaznego środowisku prawodawstwa, 

pozwalającego przeciwdziałać zmianie klimatu i degradacji środowiska, a jednocześnie 



zmniejszać bezrobocie i rozwijać gospodarkę. Uzyskanie tak niskiego wyniku w ranking 

konkurencyjności wynika przede wszystkim z: 

▪ kontestowania polityki klimatycznej UE i jej słabości na rynku krajowym; 

▪ najniższej efektywności osiągania celów klimatycznych – ponad 70 procent energii 

elektrycznej wytwarzane jest w elektrowniach węglowych, co daje ósmą pozycję wśród 

państw najbardziej uzależnionych od węgla; 

▪ niskiego stopnia innowacyjności i cyfryzacji; 

▪ wysokiego poziomu zanieczyszczeń powietrza na terenach mieszkalnych w prawie 

wszystkich regionach, co przedkłada się na absencję w pracy, nieefektywną alokację 

zasobów ludzkich, ograniczenie przychodów z turystyki i rekreacji, czy spadek wartości 

nieruchomości; 

▪ konieczności zwiększenia produktywności zasobowej; 

▪ niskiej pozycji niskoemisyjnego transportu; 

Warte podkreślenia jest wysoka pozycja regionu warszawskiego w filarze edukacji.  

W związku z otrzymanymi wynikami rekomenduje się następujące działania mające na 

celu poprawienie konkurencyjności klimatycznej kraju: 

Pogram działań bieżących na 2-3 lata 

1. Zapewnienie bieżącego bezpieczeństwa energetycznego dla gospodarstw domowych, 

samorządów, przedsiębiorstw produkcyjnych nim usługowych - zwiększenie 

efektywności, zmniejszenie zużycia, pomoc najsłabszym (wprowadzenie bonu 

energetycznego), wykorzystać do tego nadzwyczajne zyski w energetyce. 

2. Wprowadzenie programu „Bloki 200+” aby zabezpieczyć wytwarzanie energii 

elektrycznej do czasu rozwoju w pełni energetyki odnawialnej (od 2025 roku na kilka 

lat); 

3. Przygotowanie podstaw do wdrażania szeroko pojętej efektywności energetycznej 

jako program gospodarczy. 

4. Stworzenie podstaw formalno-prawnych do rozwoju samowystarczalnych 

hybrydowych lokalnych systemów energetyczny bazujących na energetyce 

rozproszonej, prosumenckiej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.  



5. Sformułowanie podstaw prawnych i zachęt finansowych do wdrażania elastycznego 

zarządzania energią. 

6. Rozpoczęcie szerokie programu rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnych.  

 

Strategia na połowę XXI w.  

⬧ Przygotowanie nowej Polityki energetycznej Polski sięgająca roku 2050 z szeroką 

partycypacją zainteresowanych stron, podjęte w miarę szybko; 

⬧ Budowanie bezpieczeństwa energetycznego od dołu poprzez lokalne samowystarczalne 

systemy energetyczne z szerokim udziałem obywatelskich wspólnot oraz prosumentów; 

⬧ Ustalenie ambitnych celów tj. osiągnięcie neutralności klimatycznej przed rokiem 2050, a 

w roku 2030 uzyskanie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 50-60% w stosunku do roku 

1990, 50% udziału OZE i 3-4% poprawy efektywności energetycznej rocznie; 

⬧ Stworzenie równoprawnego dostępu dla wytwórców i odbiorców do rynku energii, rynku 

bilansującego i rynku usług systemowych; 

⬧ Efektywność energetyczna po pierwsze - widziana nie tylko jako element polityki 

energetycznej, ale znacznie szerzej jako wieloletni program gospodarczy - potencjał 

oszczędności energii końcowej dla ogrzewania mieszkań wynosi 39%; 

⬧ Dążenie do uzyskania 100% udziału OZE wraz z magazynami energii i zielonym wodorem, 

tzn. stworzenie warunków jak najpełniejszego i jak najszybszego wykorzystania ich 

potencjału; 

⬧ Szybkie odejście od węgla, tj. w ciągu 10 lat oraz zrezygnowanie z koncepcji gazu ziemnego 

jako paliwa przejściowego i traktowanie go jako paliwa resztkowego oraz redukowanie 

jego zużycia do roku 2040; 

⬧ Budowa wielkoskalowej energetyki jądrowej jest niekorzystna ze względu na wysokie 

koszty inwestycyjne i przyszłe ceny energii,  a także ewentualne efekty pro klimatyczne 

odsunięte daleko w czasie, a także zagrożenie militarne;  

⬧ Tworzenie podwalin pod produkcję zielonego wodoru służącego do wytwarzania energii 

elektrycznej, ciepła oraz stosowania w transporcie i przemyśle; 

⬧ Wprowadzenie elastycznego podejścia w polityce energetycznej, w szczególności po 

stronie popytowej, podażowej i w przesyle; 



⬧ Przeprowadzenie transformacji energetyczno-klimatycznej transportu, przemysłu, 

rolnictwa i żywienia w kierunku ich silnej dekarbonizacji;  

⬧ Koncentracja kompleksowej zintegrowanej transformacji energetyczno-klimatycznej na 

miastach, zwłaszcza średniej i dużej wielkości; 

⬧ Sprawne przeprowadzenie transformacji regionów górniczych oraz znaczące ograniczenie 

ubóstwa energetycznego; 

⬧ Zmiana paradygmatu w celu przyspieszenia transformacji: państwo jako życzliwy i 

wspierający regulator a nie główny aktor. 

 

Portugalia 
Portugalia jest krajem, który plasuje się na 14 pozycji w CCPI 2023 na świecie, a w UE zajmuje 

pozycję 6. Portugalia w zakresie emisji gazów cieplarnianych, energetyki odnawialnej i 

użytkowania energii plasuj się na świecie ok. 20 pozycji a w UE ok. 10. Wyraźnie wysoko 

oceniona została polityka klimatyczna gdyż Portugalia znalazła się na 14 pozycji na świecie i 6 

w UE. Natomiast mniej korzystnie wypada Portugalia w klasyfikacji RCCPI gdzie średnia z 

portugalskich regionów jest na poziomie pozycji 190 z 281 analizowanych regionów UE. 

Przyjmując, iż wartość indeksu RCCCI dla kraju stanowi średnią wartości RCCCI regionów, 

Portugalia lokuje się na 16 pozycji w UE. Sytuacja regionów w tym kraju jest zróżnicowana. Z 

jednej strony wysoka efektywność osiągania celów klimatycznych, a z drugiej strony niskie 

zaangażowanie w niskoemisyjny transport oraz rozwój infrastruktury. Budownictwo w niskim 

stopniu wpływa niekorzystanie na zmianę klimatu ale najniższe nakłady na ochronę klimatu są 

raportowane w kilku regionach Portugalii. Tradycyjne „innowacje” procesowe i produktowe 

wyróżniają się w kilku regionach. W jednym regionie najniższe wartości występują w 

rolnictwie. W roku 2021 przyjęta została Ramowa ustawa klimatyczna.  

W związku z otrzymanymi wynikami oraz ww. ustawą rekomenduje się następujące 

działania mające na celu poprawę konkurencyjności klimatycznej kraju: 

1. Promowanie społecznie zrównoważonego przejście do zrównoważonej gospodarki i 

społeczeństwa, które są neutralne pod względem emisji gazów cieplarnianych; 



2. Zagwarantowanie sprawiedliwości klimatycznej, zapewniając ochronę społeczności 

najbardziej narażonych na kryzys klimatyczny, poszanowanie praw człowieka, równości i 

praw zbiorowych nad wspólnymi dobrami;  

3. Zapewnienie trwałej i nieodwracalnej trajektorii redukcji emisji gazów cieplarnianych; 

4. Promowanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i ich integracji z systemem 

energetyki krajowej; 

5. Promowanie gospodarki cyrkularnej, poprawa efektywności energetycznej i zasobowej; 

6. Pełne zidentyfikowanie dotacji do paliw kopalnych i stopniowe ich wycofywanie.  

7. Rozwijanie i wzmacnianie pochłaniania oraz innych usług związanych z sekwestracją 

węgla; 

8. Wzmocnienie odporności kraju i zdolności do adaptacji do zmiany klimatu wraz z 

promowaniem bezpieczeństwa klimatycznego; 

9. Stymulowanie edukacji, innowacji, badań, wiedzy i rozwoju oraz przyjmowanie i 

rozpowszechnianie technologii, które przyczyniają się do realizacji tych celów; 

10. Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, a mianowicie poprzez poprawę warunków 

życia i sprawiedliwego dostępu obywateli do korzystania z energii, a także powiązanie 

polityki klimatycznej z działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza.  

11. Wspieranie dobrobytu, zielonego wzrostu i sprawiedliwości społecznej, zwalczanie 

nierówności oraz generowanie większego zatrudnienia; 

12. Ochrona i wspieranie odtwarzania różnorodności biologicznej, ekosystemów i ich usług; 

13. Stymulowanie zrównoważonego finansowania i promowanie informacji na temat 

zagrożeń klimatycznych przez podmioty gospodarcze i finansowe; 

14. Wzmocnienie przejrzystości, dostępności i skuteczności informacji, ram prawnych oraz 

systemów informacji, sprawozdawczości i monitorowania tak aby dążyć do sprawiedliwej 

i uczciwej transformacji. 

Realizacja powyższych kierunków działań pozwoliłaby, co jest silnie rekomendowane, 

na osiągnięcie następujących celów: 

a) Wyeliminowanie węgla produkcji energii elektrycznej do 2030 roku oraz uzyskanie 

całkowitej dekarbonizacji systemu energetycznego do 2050 roku. 

b) Uzyskanie w 2050 roku netto zero emisji gazów cieplarnianych, co oznacza ich 

zmniejszenie o 85-90% w stosunku do 2005 roku wraz z sekwestracją węgla pomiędzy  9-



13 mln ton CO2, a także uzyskanie poziomu pośredniego redukcji do roku 2030 w 

wysokości 45-55%. 

c) Uzyskanie do 2030 roku w stosunku do 2005 roku następujących redukcji gazów 

cieplarnianych w poszczególnych sektorach w: transporcie o 40%, gospodarce odpadami 

o 30%, rolnictwie o 11% oraz mieszkalnictwie o 35%.  

d) Wzrost udziału OZE w roku 2030 do poziomów: 80% w korzystaniu z energii elektrycznej 

(100% w roku 2050), 49% wykorzystywanych do ogrzewania/chłodzenia i 20% w 

transporcie. 

 

Rumunia 
Rumunia jest krajem, który plasuje się na 43 pozycji na 63 w CCPI 2023 na świecie, a w UE 

zajmują pozycję 25. Wypada bardzo niekorzystnie w rozwoju OZE i kształtowaniu polityki 

klimatycznej, bo odpowiednio 46 i 56 pozycja na świecie, a w UE odpowiednio ostatnia i 26. 

Najkorzystniej wypada w użytkowaniu energii bo plasuje się na 5 pozycji w UE. Rumunia 

wypada bardzo niekorzystnie w klasyfikacji RCCPI gdzie średnia z rumuńskich regionów jest na 

poziomie pozycji 272 z 281 regionów UE, a najlepszy region Bucuresti - Ilfo lokuje się na pozycji 

243. Wśród 11 regionów o najniższych wskaźnikach znajduje się 5 z Rumunii. Przyjmując, iż 

wartość indeksu RCCCI dla kraju stanowi średnią wartości RCCCI regionów, Rumunia lokują się 

na przedostatniej pozycji w UE. W sumie kraj ten wykazuje b. niskim wskaźnik 

konkurencyjności klimatycznej co wynika przede wszystkim z: 

▪ kontestowania polityki klimatycznej UE; 

▪ niskiej efektywności osiągania celów klimatycznych oraz wysokiego zatrudnienia w 

sektorach wrażliwych na zmianę klimatu; 

▪ zapóźnienia infrastrukturalnego, technologicznego oraz słabego otoczenia 

instytucjonalnego; 

▪ wzrostu emisji gazów cieplarnianych w transporcie i powolnym rozwoju energetyki 

odnawialnej; 

▪ niskiego poziomu rozwoju tradycyjnych innowacji procesowych i produktowych; 

▪ słabego rozwoju społecznego, objawiającego się niskim poziomem edukacji czy 

świadomości ekologicznej, ochrony zdrowia, a także powolną budową odporności 

społecznej na zmianę klimatu oraz słabym rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. 



W związku z otrzymanymi wynikami rekomenduje się następujące działania mające na 

celu poprawę konkurencyjności klimatycznej kraju: 

1. Przygotowanie zgodnie z wymogami UE krajowej długofalowej strategii dochodzenia do 

celu neutralności klimatycznej w roku 2050 wraz z celami pośrednimi w roku 2030 i 2040, 

w rozbici na najważniejsze sektory oraz z zamierzeniami dotyczącymi sekwestracji. 

2. Doprowadzenie do wycofania z użytkowania węgla do celów energetycznych do roku 

2032. 

3. Dążenie do uzyskania w roku 2030 co najmniej 34 % udziału energii ze źródeł 

odnawialnych jako wkładu w realizację unijnego celu w podziale na cele sektorowe takie 

jak: produkcja energii elektrycznej, transport czy ciepłownictwo/chłodnictwo.. 

4. Doprowadzenie do znacznego ograniczenia zużycia energii – zarówno końcowej, jak i 

pierwotnej – w 2030 r., mając na uwadze potrzebę zwiększenia wysiłków na rzecz 

osiągnięcia unijnego celu w zakresie efektywności energetycznej. Potencjał oszczędności 

energii końcowej dla ogrzewania mieszkań wynosi 56%. 

5. Przedstawienie listy wszystkich dotacji w dziedzinie energii, w tym w szczególności w 

zakresie paliw kopalnych, oraz podjęcie działań stopniowego ich wycofywania. 

6. Zintegrowane podejścia pomiędzy polityką klimatyczno-energetyczną, a poprawą jakości 

powietrza i jego ochrony. 

7. Uwzględnienie aspektów sprawiedliwej i uczciwej transformacji, w szczególności poprzez 

przeanalizowanie jej skutków społecznych, a także dążenie do rozwiązania problemu 

ubóstwa energetycznego. 

 


